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ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 

Євстаф’єва Є. О. аспірант, СумДУ, Суми 

 

Згідно статті 1 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності» [1], прийнятого у 2015 році, термін «технічне регулювання» 

вживається у такому значенні: правове регулювання відносин у сфері 

визначення та виконання обов’язкових вимог до характеристик продукції, 

або пов’язаних з ними процесів та методів виробництва, а також перевірки їх 

додержання шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового 

нагляду і контролю нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду 

(контролю).  

Таким чином, технічне регулювання представлене як сукупність 

законодавчих актів, нормативних документів і методичних положень, які 

застосовують у своїй діяльності органи державного нагляду та спеціалізовані 

установи, що контролюють (оцінюють) дотримання обов’язкових вимог 

щодо продукції, процесів і залучених до цього ресурсів.  

Механізм технічного регулювання включає: законодавчу базу, 

стандарти, процедури підтвердження відповідності, державний ринковий 

нагляд за дотриманням обов’язкових вимог. У світовій практиці процедури 

стандартизації застосовують дві категорії технічних вимог, що поширюються 

на види продукції, а не на окремі товари, - обов’язкові й добровільні. У 

зв'язку з чим, здоров’я і безпека споживачів, включаючи інформування 

споживача є обов’язковими вимогами, а такі параметри продукції як якість, 

надійність, міцність тощо включають в себе добровільні стандарти.   

Важливою передумовою для створення системи забезпечення якості на 

підприємстві, здатної суттєво підвищити конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції виробничо-технічного призначення, є удосконалення 

системи стандартизації та використання міжнародних стандартів. 

Застосування міжнародних стандартів якості та європейських директив 

відкриває великі можливості для виходу українських підприємств на 

міжнародний ринок. Що обов’язково позитивно вплине на ефективність 

реалізації інноваційних програм, підвищення конкурентоспроможності, 

інвестиційної привабливості та капіталізації підприємств, та країни в цілому. 
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